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Раскрываются место, роль и значе-
ние Конституционного Суда Украины 
в конституционно-правовом механизме 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина.

Рассмотрены актуальные проблемы 
усовершенствования конституционно-
правового обеспечения судебной защи-
ты прав и свобод человека и гражданина 
в Украине, в частности, внедрение инс-
титута конституционной жалобы, обес-
печение разумного срока рассмотрения 
дел судами общей юрисдикции, право-
вое обеспечение выполнения решений 
судов как составляющая процесса ре-
ализации прав граждан на судебную 
защиту. Проанализированы проблемы 
применения практики Европейского 
суда по правам человека в деятельности 
судебных органов Украины и выполне-
ния его решений.

Показана эффективность в меха-
низме судебной защиты прав человека 
возможности защиты своих прав в меж-

дународных инстанциях. Эффективная 
имплементация международных норм о 
защите прав человека в национальное 
законодательство способна в значитель-
ной степени усовершенствовать практи-
ку правозащиты в Украине.

На основе анализа нормативно-пра-
вового материала, литературных ис-
точников и судебной практики сфор-
мулированы теоретические выводы и 
рекомендации по усовершенствованию 
судебной защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина.

Редакционная коллегия журна‑
ла «Юридический вестник» поздрав‑
ляет Т. В. Галайденко, И. С. Козий, 
Л. М. Корнуту, Э. Ф. о. Искендерова, 
И. В. Корниенко и В. Я. Крыжановско‑
го с успешной защитой диссертаций 
и желает им дальнейших творческих 
успехов по утверждению верховенс‑
тва права, демократизма и правовых 
основ Украинского государства!

М. Баурда,
асистент кафедри цивільного права, заступник декана з наукової роботи 

факультету цивільної та господарської юстиції  
Національного університету «Одеська юридична академія»

VІІІ МІжНАРОДНА цИВІлІСТИЧНА НАУКОВА 
КОНфЕРЕНцІя СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ  

ТА МОлОДИх ВЧЕНИх «СУЧАСНА цИВІлІСТИКА»

29–30 березня 2013 року в Націо-
нальному університеті «Одеська юри-
дична академія» відбулася VIII Міжна-
родна цивілістична наукова конференція 
студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Сучасна цивілістика».

У конференції прийняли участь вчені, 
аспіранти та студенти провідних вищих 
юридичних навчальних закладів Украї-
ни — Києва, Харкова, Одеси та ін.

Конференцію відкрив вступним сло-
вом проректор з міжнародних зв’язків 

Національного університету «Одеська 
юридична академія», член-кореспондент 
НАПрН України доктор юридичних наук, 
професор В. О. Туляков, який передав 
привітання учасникам конференції від 
президента Національного університету 
«Одеська юридична академія» академіка 
НАПрН України С. В. Ківалова і зазна-
чив, що проведення вже VIII Міжнарод-
ної цивілістичної наукової конференції 
стало доброю традицією для Національ-
ного університету «Одеська юридична 
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академія» та для факультету цивільної 
та господарської юстиції в цілому. На-
ціональний університет «Одеська юри-
дична академія» постійно приділяє вели-
ку увагу розвитку здібностей студентів 
та аспірантів, які вже з перших років 
навчання під керівництвом досвідчених 
вчених мають змогу спробувати себе 
на цивілістичній ниві юридичної науки. 
У свою чергу, участь у конференції 
юристів-практиків дає можливість для 
практичної перевірки теоретичних над-
бань та закладає основу для подальшого 
наукового пошуку.

Декан факультету цивільної та 
господарської юстиції Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія» кандидат юридичних наук, до-
цент А. О. Неугодніков підкреслив важ-
ливість проведення саме цивілістичної 
конференції, яка має статус міжнарод-
ної, де науковці різних країн обмінюють-
ся досвідом, практикою щодо вирішення 
проблемних аспектів цивільного та гос-
подарського судочинства, земельного 
та аграрного законодавства. Саме дослі-
дження в галузі цивілістики є найбільш 
затребуваними у сучасній правовій на-
уці та практиці.

У свою чергу, завідувач кафед-
ри цивільного процесу Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія» доктор юридичних наук, профе-
сор Р. М. Мінченко звернула увагу на 
надзвичайно великий спектр наукових 
праць, які досліджуються як молодими 
вченими, так і студентами з різних ку-
точків нашої держави.

Виступ завідувача кафедри госпо-
дарського права і процесу Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія» доктора юридичних наук, про-
фесора, члена-кореспондента НАПрН 
України О. П. Подцерковного був при-
свячений необхідності проведення тако-
го масштабного заходу, так як студенти 
та аспіранти зацікавлені в такого роду 
конференціях, де вони зможуть прояви-
ти себе як майбутні творці науки. Це 
дасть змогу також проаналізувати про-
галини та недоліки нашого законодав-
ства як на національному рівні, так і за 
його межами.

Тематика цього заходу традицій-
но привернула увагу великої кількості 
учасників з усіх куточків країни.

Робота конференції здійснювалася по 
6 секціях: Секція І. Цивільне право (Під-
секція 1. Загальні положення цивільно-
го права України; Підсекція 2. Особисті 
немайнові права людини. Спадкове та 
сімейне право; Підсекція 3. Актуаль-
ні проблеми зобов’язального права та 
права інтелектуальної власності); Сек-
ція ІІ. Цивільний процес (Підсекція 1. 
Загальні положення цивільного проце-
суального права України; Підсекція 2. 
Розвиток цивільного судочинства Украї-
ни); Секція ІІІ. Господарське право (Під-
секція 1. Теоретичні розробки у галузі 
господарського права); Секція IV. Гос-
подарське процесуальне право (Підсек-
ція 1. Проблемні аспекти господарського 
судочинства України); Секція V. Аграр-
не, земельне та екологічне право (Під-
секція 1. Проблемні питання аграрного 
і земельного права України; Підсекція 2. 
Екологічне та природноресурсове право: 
перспективи вдосконалення); Секція VI. 
«Цивілістика в англомовному вимірі».

На секційних засіданнях було розгля-
нуто актуальні теми. Доповіді учасників 
відрізнялися високим науковим рівнем, 
викликали інтерес і жваві дискусії.

На засіданні підсекцій було дослідже-
но багато проблемних аспектів сучасно-
го приватного права, піднято дискусій-
ні питання різних галузей сучасного 
законодавства, озвучено цікаві підходи 
до вирішення багатьох теоретичних і 
практичних завдань. За підсумками кон-
ференції було визначено кращі доповіді, 
автори яких були урочисто нагороджені 
почесними грамотами.

Цікавою доповіддю на тему «Щодо 
проблем реорганізації морських портів 
при реформуванні морської галузі Украї-
ни» відзначилась студентка 3-го курсу 
факультету цивільної та господарської 
юстиції Національного університету 
«Одеська юридична академія» Марта 
Шинкар. Дослідниця виділила основні 
проблеми щодо реформування морських 
портів України, відзначила перспектив-
ні напрямки розвитку портів, які є важ-
ливою ланкою у вільному русі товарів.
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Актуальність доповіді студентки 4-го 
курсу факультету підготовки кадрів для 
Пенсійного фонду України Національ-
ного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого» Ольги 
Кондрашової на тему: «Правові аспекти 
договору про визначення місця прожи-
вання та виховання малолітньої дити-
ни» обґрунтовувалась тим, що інтереси 
дитини є невід’ємною частиною захисту 
з боку держави. Авторка торкнулась ос-
новних проблемних моментів виховання 
малолітньої дитини та її безпечного про-
живання.

Родзинкою цивілістичної конферен-
ції щорічно є конкурс «Кращий цивіліст 
і кращий господарник». Компетентне 
журі не без зусиль зуміло визначити пе-
реможців, які в результаті наполегливої 
запеклої боротьби довели свої глибокі 

знання відповідних предметів. У резуль-
таті чого кращим цивілістом став сту-
дент 5-го курсу факультету цивільної та 
господарської юстиції Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія» 
Андрій Іванов та кращим господарни-
ком став студент 5-го курсу факультету 
цивільної та господарської юстиції На-
ціонального університету «Одеська юри-
дична академія» Аветік Погосян.

Таким чином, конференція «Сучас-
на цивілістика» є не тільки чудовою 
традицією Національного університе-
ту «Одеська юридична академія», але і 
продовжує виступати прекрасним полі-
гоном для наукових пошуків і відкриття 
нових молодих талантів.

За підсумками конференції був опуб-
лікований збірник матеріалів, який охо-
пив понад 240 доповідей.




